
مدرسه سازی به جای اعزام تروریست
برنامه جدید عربستان برای نفوذ در افغانستان

رژیم آل سعود که طی دهه های گذشته با حمایت 
از گروه های تکفیری و تروریستی، تالش کرده بود 
 افغانســتان را تحت نفوذ خود و  اندیشــه وهابیت 
در بیاورد، مدتی است که راهبردش را تغییر داده است 
و می خواهد با ایجاد مدرسه، بر جامعه و روند سیاسی 

افغانستان مسلط شود. 
دولت ریاض که تاکنون با تکیه بر دیپلماســی دالر و 
حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریست های تکفیری، ضربات 

مهلکی را به جامعه افغانستان زده است، اکنون تاکتیک خود 
را عوض کرده اســت؛ خبرگزاری فارس به نقل از سفارت 
افغانستان در عربستان اعالم کرد که ریاض قصد دارد 600 
مدرسه در افغانستان بسازد. با توجه به اینکه دولت عربستان 
از لحاظ مالی ، به شدت در تنگنا قرار دارد و حتی در روزهای 
اخیر خبر رسید که دو میلیون فقیر عربستانی را از پوشش 
مالی خود خارج کرده اســت، با این حال، ریاض ســاخت 

مدارس در افغانستان را اولویت داده است. 

جنگنده های رژیم صهیونیستی طی 2 روز
29 بار حریم هوایی لبنان را نقض کردند

ارتش لبنان در بیانیه ای اعالم کرده هواپیماهای 
رژیم صهیونیستی طی دو روز گذشته ۲۹ بار حریم 
هوایی این کشور را نقض کرده اند. این رژیم همزمان 
از مواضع خود در جنوب لبنان چندین بار نیز به سمت 

مواضع ارتش لبنان توپ شلیک کرده است.
ارتش لبنان در بیانیه ای با اشــاره به نقض مکرر حریم 
هوایی این کشور توسط رژیم صهیونیستی بر پیگیری این 
موضوع با هماهنگی نیروهای صلح بان سازمان ملل تأکید 

کــرد. به گزارش فارس، در این بیانیه آمده، 20 هواپیمای 
شناسایی صهیونیستی در روز ۳ مرداد به تناوب حریم هوایی 
لبنان را نقض کردند، ۴ مرداد نیز 9 مورد نقض حریم هوایی 

لبنان توسط هواپیماهای دشمن به ثبت رسید.
به گزارش ایســنا از »آناتولی«، همچنین ارتش رژیم 
صهیونیستی چند توپ را از مواضع خود در مزارع شبعای 
اشغالی در جنوب لبنان به خاکریزی وابسته به ارتش لبنان 

شلیک کرد. 
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آخرین وضعیت اعتراض ها در آمریکا

شورش در سیاتل، جنگ در پورتلند
آماده باش در لس آنجلس

محاصره اقامتگاه نتانیاهو
توسط معترضان خشمگین

جریان رو به رشد تروریسم در اروپا

سرویس خارجی-
وضعیت شهرهای آمریکا به دنبال اعتراضات 
ضد نژادپرســتی ماه هاســت که بحرانی است. 
پورتلند چند روزی است به شهر جنگی تبدیل 
شده، در سیاتل به گفته پلیس معترضان شورش 
کرده اند و در لس آنجلس نیز پلیس در وضعیت 

آماده باش و »هشدار تاکتیکی« قرار دارد.
اعتراضات ضد نژادپرستی در برخی شهرهای آمریکا 
بعد از 2 ماه به سمت »خشونت افسار گسیخته« پیش 
می رود. طی روزهای گذشــته برخی شهرهای آمریکا 
شاهد شدیدترین درگیری ها بین نیروهای پلیس مخفی 
ترامپ و معترضان بوده است. اوضاع در این کشور طوری 
شده که برخی کارشناســان را به این نتیجه رسانده، 
ترامپ به دلیل آنکه مطمئن است در انتخابات آبان ماه 
از رقیب دموکرات خود شکست می خورد در حال سوق 
دادن جامعه آمریکا به سمت »جنگ داخلی« است! تا 
بــه این بهانه حکومت نظامی اعالم کرده و انتخابات را 

به تعویق بیندازد.
 نوام چامسکی، زبان شــناس و دانشمند برجسته 
آمریکایی در این زمینه طی مصاحبه ای گفته »ترامپ 
مســتاصل است. او روانی است. او به شدت در خطر از 
دست دادن موقعیت خود در کاخ سفید است و هر کاری 
کــه می تواند انجام خواهد داد تا جلوی آن را بگیرد. او 
سخت تالش می کند تا حکومت نظامی ایجاد کند. او 
حتی ممکن است قادر باشد تا انتخابات را لغو کند. او 
کامال مستاصل است و نمی توان گفت او چه خواهد کرد. 
مسئله این است که ترامپ قادر نیست بازنده باشد. اول 
از همه، از نظر روانشناسی او قادر به قبول باخت نیست. 

برخی ناظران سیاسی می گویند، ولیعهد سعودی 
قصد دارد هر طور که شــده تــا پیش از انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا، جایگاه خود را به عنوان 

پادشاه تثبیت کند.
»محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی به قدرت رسیدن 
خود را مدیون حمایت هــای دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریــکا می داند. او برای رســیدن به تخت پادشــاهی، 
میلیاردها دالر نیز به آمریکایی ها رشــوه داده است. همه 
می دانند »محمد بن نایف« ولیعهد برکنار شده سعودی، 
 شانس نخست برای پادشاهی بود اما با کمک های ترامپ، 
بن ســلمان با برکناری بن نایف خود را ولیعهد اعالم کرد. 
حاال ۳ ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نمانده 
و در صورت شکست ترامپ چه بسا پادشاهی بن سلمان نیز 
با چالش های اساسی مواجه شود. به همین دلیل بن سلمان 

تمــام تالش خود را خواهد کرد تا در ماه های باقیمانده از 
عمر دولت ترامپ به پادشاهی برسد.

پایگاه خبری آســیا تایمز)مستقر در هنگ کنگ( در 
مطلبی به همین موضوع پرداخته و نوشــته، تحلیلگران 
سیاســی بر این باورند کــه محمد بن ســلمان، تا قبل 
 از انتخابات آمریکا بر تخت پادشــاهی خواهد نشســت. 
»نابــل نویرا«، محقق مســتقل کشــور های عربی حوزه 
خلیج فارس با اشاره به وخامت حال ملک سلمان می گوید 
انتظار می رود که او تا پایان سال به تخت سلطنت بنشیند. 
»نویرا« به نقل از برخی منابع گفته، پادشاهی بن سلمان 

حتی ممکن است در یک ماه آینده رخ دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران این پایگاه خبری این را 
هم اضافه کرده که، »هر چند پادشاه فعلی عربستان اخیرا 
به دلیل التهاب کیســه صفرا در بیمارستان بستری شد، 

اما به نظر نمی رســد در بستر مرگ باشد، اما نااطمینانی 
درباره شــرایط جســمانی او و نیز وضــع انتخابات آینده 
آمریکا، ممکن است ولیعهد را به تالش برای انتقال هر چه 
ســریعتر قدرت وادارد. این روز ها زمزمه های پادشاهی بن 
سلمان بیش از همیشه شدت گرفته است«. »نابل نویرا« 
معتقد اســت »بن سلمان« تاکنون رقبای سرسختی را از 
میدان به در کرده و هر تالشــی برای رســیدن به تخت 
پادشــاهی به منزله یک ماموریت انتحاری تلقی می شود. 
»نویرا« در ادامه به تالش های ولیعهد سعودی برای هموار 
کردن مسیر پادشاهی خود اشاره و می گوید »او شاهزاده 
احمد بن عبدالعزیز، برادر کوچکترش را در ســال 20۱۸ 
راهی زندان کرد و محمد بن نایف، ولیعهد مخلوع را نیز به 
رغم نفوذ باال در سرویس های اطالعاتی آمریکا، به حبس 
فرستاد.« این تحلیلگر مســائل حوزه خلیج فارس معتقد 

اســت »ولیعهد عربستان به جنون خودبزرگ بینی دچار 
اســت و از این حقیقت که متعلق به ساختار سنتی حاکم 
نیست، به خوبی آگاه است و این بخشی از همان پارانویای 

)توهم( اوست«.
آبان ماه زمان انتقال قدرت

»عبداهلل عالود«، محقق ســعودی و اســتاد دانشگاه 
»جورج واشنگتن« نیز پیش بینی کرده تا ماه نوامبر)آبان( 
 انتقال قدرت در عربســتان صورت گیــرد. بنا به گفته او، 
بن سلمان تالش می کند تا پیش از انتخابات آمریکا و احتماال 
 خداحافظی دونالد ترامپ و دارو دســته اش از کاخ سفید،
جایگاه خود به عنوان پادشاه عربستان را تثبیت کند. زیرا 
او به دلیل رسوایی قتل جمال خاشقجی و جنایات فجیع 
در یمن، بعید می داند از سوی جو بایدن، نامزد دموکرات ها 

در انتخابات آمریکا مورد حمایت قرار گیرد.

علی رغم تظاهرات مکرر مردم سوریه علیه حضور آمریکا در شرق 
سوریه، واشنگتن و آنکارا در صدد توسعه پایگاه های خود در سوریه 
بر آمدند. همزمان با آن، خبر رسید که نظامیان آمریکایی شهروندان 

سوری را مجبور به کوچ اجباری و ترک خانه های خود می کنند.
آمریکایی ها دست به  توسعه پایگاه های خود در شرق سوریه زدند؛ به گزارش 
خبرگزاری فارس، مرکز موسوم به »دیدبان حقوق بشر سوریه« دیروز خبر داد 
که نظامیان آمریکایی با هدف توســعه پایــگاه نظامی »الجزیره« در مجاورت 
مرزهای عراق، ساکنان اطراف این پایگاه را به زور سالح مجبور کردند که خانه 
و کاشــانه خود را ترک کنند. بر اساس گزارش فوق، در این اقدام غیر انسانی، 
شــبه نظامیان کرد تحت حمایت آمریکا، موســوم به »نیروهای دموکراتیک 

سوریه«، هم مشارکت دارند.
طی ماه های گذشــته نیز »نیروهای دموکراتیک سوریه« به آمریکایی ها 
در چند عملیات پاک سازی و بازداشت گسترده مردم، کمک کرده اند. در یک 
مورد، اشــغالگران آمریکایی شــماری از آوارگان شهر »المیادین« را بازداشت 

کرده و با خود برده اند.
طبق گفته برخی منابع، آمریکایی ها قصد دارند با توســعه پایگاه الجزیره، 

نفوذ خود را در مناطق شرق فرات تثبیت کنند.

 حشدالشعبی عملیات سنگین داعش 
در شرق عراق را در هم شکست

»شرکت های آمریکایی به شدت از وخامت روابط میان واشنگتن 
و پکن نگرانند و به دقت آخرین تحوالت و اظهارات مقامات آمریکایی 
و چینی درباره یکدیگر را پیگیری می کنند«. این بخشــی از گزارش 

پایگاه خبری »هیل« است.
پایــگاه خبری-تحلیلی »هیل« آمریکا نوشــته، »جامعه تجاری آمریکا از 
نزدیک سخنرانی ها و اظهارات عمومی مقامات آمریکایی نظیر »مایک پامپئو« 
وزیر خارجه را پیگیری می کنند و به طور فزاینده نگران اظهاراتی هستند که 
چین را به عنوان دشمن شماره یک امنیت ملی آمریکا معرفی می کند. صاحبان 
کسب و کار در آمریکا از افزایش خصومت ها میان آمریکا و چین به شدت نگران 
هستند بخصوص که مقامات آمریکایی شروع به نام بردن از شرکت هایی کرده اند 

که مدعی اند در برابر چین تسلیم شده اند«.
طبق این گزارش، این نهادهای اقتصادی اما، هیچ اقدام سریعی برای خروج 
از دومین اقتصاد بزرگ جهان اتخاذ نکرده اند. در حالی که همه گیری ویروس 
کووید-۱9 در جهان سبب شده تا کسب و کارها به دنبال زنجیره های تأمین 
بیشتری در مکان های دیگر باشند، هنوز امیدواری هایی وجود دارد که واشنگتن 

و پکن مسیری برای کاهش اختالفات پیدا کنند.
شرکت های آمریکایی مخالف ترامپ

 »شــائون رین«، موســس گروه تحقیقاتی بازار چین اما، معتقد اســت: 
»به طور کلی، شرکت های آمریکایی مخالف دیدگاه دولت ترامپ در قبال چین 
هستند.« به گزارش فارس، او گفته: »آنها اینجا پول زیادی به دست می آوردند 
و نمی خواهند که اینجا را ترک کنند«. اما مقامات دولت آمریکا در حال اعمال 

فشار بر شرکت هایی هستند که همچنان به تجارت با چین ادامه می دهند.
اقدام ترامپ در امضای مرحله نخست توافق تجاری با چین در اواسط ماه 
ژانویه مورد اســتقبال جامعه تجاری آمریکا قرار گرفت و از آن به عنوان گامی 
مثبت به سوی توسعه روابط تلقی شد. اما پس از شیوع ویروس کرونا در آمریکا 
و حمالت ترامپ به پکن، رئیس جمهور آمریکا از عدم تمایل خود برای پیشبرد 

مرحله دوم توافق تجاری با چین خبر داد.
پکن: آمریکا دزدی است که فریاد می زند دزد را بگیرید

خبر دیگر از رویارویایی های واشنگتن-پکن آن که، سفارت چین در بلژیک 
اعالم کرده، ادعاهای آمریکا درخصوص حمالت سایبری چین به دیگر کشورها 
به منظور سرقت اطالعات، »کامالً ساختگی« هستند. این سفارتخانه در بیانیه ای 
نوشت: »آمریکا از تمام توان خود برای دروغ  پردازی و اتهام پراکنی علیه چین 
استفاده کرده است. نیت های شوم این کشور باید مورد توجه باالی تمام طرفین 
قرار گیرد. مهم نیســت یک دروغ چندبار تکرار شــود زیرا تبدیل به حقیقت 
نمی شود...اتهامات بی پایه آمریکا علیه سایر کشورها درخصوص انجام حمالت 

سایبری، مانند دزدی است که فریاد می زند دزد را بگیرید«.
گفتنی اســت هــر چه زمان می گــذرد، روابط این دو کشــور به »نقطه 
بی بازگشــت« نزدیک می شــود. وقتــی مقامــات آمریکایی بــه جای لفظ 
»رئیس جمهور« از لفظ »دبیرکل« برای خطاب قرار دادن »شی جین پینگ« 
اســتفاده می کنند، ذهن تحلیل گران بیش از هر چیزی متوجه دوران جنگ 
سرد می شود زمانی که رهبران آمریکا، رهبران شوروی را رئیس جمهور مشروع 
نمی دانستند. حاال معلوم شد که آیا آمریکایی ها می خواهند پرونده جنگ سرد 
دیگری را بگشایند، آن هم در زمانی که دیگر یکه تاز میدان نیستند و قدرت 

دهه های 70 و ۸0 میالدی را ندارند. 

سرویس خارجی-
ائتالف سعودی در 5 سال گذشته بیش از 1۲0 
میلیون بشکه از ذخایر نفتی یمن را به سرقت برده 
و درآمد آن نیز به خزانه سعودی واریز شده است. 
این خبر یک روز پس از انتشار خبر پایان سوخت 
در بیمارستان های یمن و به خطر افتادن جان 1000 

کودک منتشر می شود.
مردم یمن به دلیل کمبود مشتقاتی نفتی و سوخت 
با بحران بی سابقه و خطرناکی مواجه شده اند و بسیاری 
از بیماران یمنی به ویژه ۱000 کودک در بیمارستان های 
یمن به دلیل کمبود همین سوخت در آستانه مرگ قرار 
گرفته اند. عربستان با توقیف دهها کشتی  حامل سوخت 
یمن و محاصره این کشور باعث ایجاد بحران سوختی هم 
شده است. حاال در این شرایط خبر رسیده سعودی ها نه 
تنها اجازه ورود ســوخت به داخل یمن را نمی دهد بلکه 

دوم اینکه اگر او شکست بخورد و کاخ سفید را ترک کند 
ممکن است با مشکالت حقوقی جدی مواجه شود«.

رژه معترضان مسلح
اعــزام هزاران نیروی فدرال از ســوی ترامپ برای 
ســرکوب معترضان که بنزینی روی اعتراضات دو ماه 
اخیر بوده و مردم را به شــدت تحریک کرده اســت، 
فرضیه چامسکی را تقویت می کند. طی روزهای گذشته 
اعتراضات گسترده علیه نژادپرستی و خشونت پلیس، 
در پورتلند )ایالت اورگن( با وجود تشــدید سرکوب ها 
همچنان ادامه داشته و درگیری ها بین دو طرف تبدیل 
به یک جنگ تمام عیار خیابانی شده است. پورتلند عماًل 
به یک شهر جنگ زنده تبدیل شده است. روز شنبه نیز 
هزاران معترض بار دیگر در پورتلند به خیابان ها ریخته و 
با نیروهای پلیس فدرال درگیر شدند. از ایالت کنتاکی 
نیز خبر می رسد در شهر»لوییزویل« این ایالت معترضان 
کاماًل مسلح با برگزاری یک رژه نظامی خواستار اجرای 
عدالت برای »برونا تیلور«، زن سیاهپوســت پرستاری 
شــدند که در ماه مارس)اســنفد 9۸( در یورش بدون 
اخطار به دســت افســران پلیس در آپارتمانش کشته 
شــد. این معترضان در حالی که لباس شبه نظامی به 
تن داشتند و اسلحه با خود حمل می کردند به نزدیکی 
حصاری که از ســوی پلیس بــرای جلوگیری از ورود 
معترضان تعبیه شــده بود نزدیک شــدند. سخنگوی 
این گروه مسلح از مقامات خواسته است تحقیقات در 
مورد علت مرگ تیلور را آغاز کنند. گروه شــبه نظامی 
سیاهپوستان در شهر لوئیزوویل موسوم به »ان اف ای 
سی« یک گروه شبه نظامی سیاهپوستان است که در 
منطقه آتالنتا مســتقر است و اعضای آن تا بیخ دندان 

مسلح هستند. 
شورش در سیاتل

پلیس »ســیاتل« نیز اعتراضات روز شنبه در این 
شهر را »شورش« نامیده است. خبرگزاری اسپوتنیک در 
این زمینه گزارش داده واحد پلیس این شهر اعتراضات 
در آنجا را به ســبب »ریسک برای امنیت عمومی« به 
عنوان شورش دسته بندی کرده است. رویترز نیز درباره 
اعتراضات سیاتل نوشته، »شنبه شب شهر سیاتل آمریکا 
شاهد درگیری های شدیدی میان مردم و نیرو های پلیس 
بود«. این اعتراضات که به دلیل دخالت نیرو های فدرال 
رنگ و بوی خشــونت بیشتری به خود گرفته است به 
نوشــته رویترز »بزرگترین تظاهرات« از زمان شــروع 
آن در شــهر ســیاتل بود که در جریان آن 2۱ افســر 
پلیس مجروح شــدند و دست کم ۴5 تن از معترضان 
نیز بازداشت شدند. تظاهرکننده هایی که در سیاتل با 
پلیس درگیر شــدند، به چندین ساختمان آسیب وارد 
کرده اند. معترضان از ســنگ، بطری، بالن های حاوی 
مایعات، و پرتابه های دیگر علیه پلیس استفاده کردند 
و افسران پلیس هم در پاسخ به آنها از »مهمات کمتر 
مرگبار«! استفاده می کنند. تظاهرات مذکور در سیاتل 
در همبستگی با معترضان در شهر پورتلند برگزار شد. 
یک معترض در توئیتر نوشته: پلیس از اسپری فلفل و 
نارنجک های صوتی استفاده کرد. بر اساس این گزارش 
معترضان پروژه ساخت و ساز مربوط به یک بازداشتگاه 
جدید جوانان را نیز به آتش کشیدند. پیش از آن گزارش 
شده بود که افسران تیم ویژه پاسخ، در سازمان گمرک و 
حفاظت مرزی آمریکا طبق دستور دولت دونالد ترامپ، 
در سیاتل مســتقر شده اند. تاکتیک هایی که نیرو های 

فدرال برای ســرکوب اعتراضات به کار می برند سبب 
خشم مقامات محلی و مردم شده است. به اعتقاد آنها 
این نیرو ها خشونت زیادی نشان می دهند و در مقابل 

مردم رحمی ندارند.
وضعیت هشدار در لس آنجلس

از لس آنجلــس نیز خبر می رســد پــس از غارت 
چندین مغازه و شکســته شدن شیشه ها و پنجره های 
یک ســاختمان فدرال، پلیس این شهراقدام به اعالم 
هشدار تاکتیکی سراسری کرده است. در شیکاگو صدها 
عضو جنبش »جان سیاهپوستان ارزش دارد« در شهر 
دســت به تظاهرات زدند و فریاد »عدالت نیست، صلح 
نیســت« ســر دادند. در تگزاس نیز مقام های رسمی 
اعــالم کرده انــد، در پی وقوع چندیــن تیراندازی در 
شهر آســتین و در جریان تظاهرات اعتراض آمیز علیه 
سیاست ها و رفتارهای تبعیض آمیز و وحشیانه نسبت 

به سیاهپوستان، حداقل یک نفر کشته شده است. 
بر اســاس این گزارش، تصاویر منتشــر شده در 
فیســبوک نشــان می دهد هنگامی که حدود۱00نفر 
در حــال تظاهــرات در حمایــت از وضعیت زندگی 
سیاهپوســتان در شهر آستین هستند، چندین گلوله 
شلیک می شود. اداره پلیس آستین کشته شدن حداقل 
یک نفر را تایید کرده است. ظاهرا هیچ فرد دیگری در 
جریان این تیراندازی هدف قرار نگرفته است. پلیس و 
اورژانس آستین تاکنون جزئیات بیشتری را از این حادثه 
اعالم نکرده اند. مردم شهر واشنگتن دی سی )پایتخت 
آمریکا( نیز با برگزاری تجمعی به تصمیم رئیس جمهور 
آمریکا برای اعزام نیروهای امنیتی به شهرها برای پایان 

دادن به تظاهرات، اعتراض کردند.

چند هزار نفر از معترضان به عملکرد نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در بزرگ ترین تجمع خود مقابل اقامتگاه وی در قدس اشغالی، تهدید 
کردند یا استعفا بدهد یا با تصرف اقامتگاه او را بیرون می کنند. پلیس 
رژیم صهیونیستی از بلوک ســیمانی برای توقف معترضان استفاده 

می کند.
برای پنجمین هفته پیاپی معترضان به سیاســت های غلط و پرونده های 
فساد »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اقامتگاه وی در قدس 
اشغالی را محاصره و تظاهرات کردند. به نوشته روزنامه »هاآرتص«، چند هزار 
نفر از ساکنان قدس اشغالی شامگاه شنبه اطراف اقامتگاه نتانیاهو تجمع کرده 

و سپس با راهپیمایی در خیابان های نزدیک، خواستار استعفای وی شدند.
این چندمین بار طی هفته های اخیر اســت که ساکنان شهرهای مختلف 
فلسطین اشغالی از جمله تل آویو و قدس اشغالی با برگزاری تظاهرات، اعتراضات 
خود را به سیاست های مختلف نتانیاهو از جمله طرح اشغال ۳0 درصدی کرانه 
باختــری، افزایش اختیارات نیروهای امنیتی به بهانه مقابله با ویروس کرونا و 

همچنین پرونده های فساد وی نشان می دهند.
به نوشته رسانه های صهیونیستی، سازمان دهندگان اعتراضات شنبه شب، 
پیش از برگزاری آن گفته بودند که یا نتانیاهو باید هرچه سریعتر از نخست وزیری 

استعفا دهد یا اقامتگاه وی را تصرف و او را بیرون می کنند.
پلیس صهیونیستی نیز از بیم این تهدیدها، از اواسط روز شنبه، بلوک های 
سیمانی بزرگ و خودروهای زرهی سنگین را در معابر اطراف اقامتگاه نتانیاهو 
مســتقر کرده است. برخی رســانه ها درباره این اقدام پلیس نوشته اند که آنها 

اقامتگاه نخست وزیری را به قلعه ای شخصی برای نتانیاهو تبدیل کرده اند.
 تایمز اســرائیل جمعیت تظاهرات شنبه شــب را بیشتر از هر تظاهرات 
دیگری در قدس اشــغالی توصیف کرده و نوشــت بعضی معترضان از حزب 
لیکود می خواهند که نتانیاهو را از ریاســت خود کنار بگذارد. به نوشته پایگاه 
»عاروتص شوع«، همزمان قرار است تظاهرات دیگری علیه نتانیاهو در تل آویو 
برگزار شود که انتظار می رود آن نیز مانند اعتراضات قدس اشغالی، پرجمعیت 

شود.
بر این اســاس، پلیس صهیونیســتی با ادعای اینکه هر کسی می تواند از 
حق آزادی بیان برای تظاهرات اســتفاده کند، اما تهدید کرده به محض اینکه 
کوچکترین نشانه ای از بر هم خوردن نظم یا متوسل شدن معترضان به خشونت 

مشاهده کند، با قدرت آنها را سرکوب خواهد کرد.

سالهاست نفت این کشور را به 
سرقت می برند.

به گزارش المسیره، »احمد 
عبداهلل دارس« وزیر نفت دولت 
نجات ملی یمن از حجم نفت 
ربوده شده از سوی »مزدوران 
در سال های گذشته  دشمن« 
خبــر داد. وی در مصاحبه با 
شــبکه المســیره اعالم کرد: 
»مزدوران دشــمن طی سال 

20۱۸ حدود ۱۸ میلیون بشــکه نفت و در سال 20۱9 
بالغ بر 29 میلیون و 500 هزار بشکه نفت متعلق به یمن 
را ربودند... مزدوران دشمن نفت را ربوده و درآمد حاصل از 
فروش آن را به بانک های سعودی منتقل کرده اند درحالی 

که مردم یمن از نبود مشتقات نفتی در رنج هستند«.

به گفته این مقام یمنی، هزینه مشتقات نفتی ربوده 
شده از سوی سعودی ها در سال 20۱۸ بالغ بر یک میلیارد 
و 250 میلیون دالر بوده است. او می گوید ، برخی از تجار 
با مزدوران و ائتالف سعودی همکاری و هماهنگی داشته 

و از این طریق ثروت ملی نفت یمن به سرقت می رود.

وزیــر نفت یمن این را هم گفت که »تنها گزینه ای 
کــه هم اکنون در اختیار یمن اســت، مقاومت و مقابله 
با دشمن با هدف شکســتن محاصره و فشار بر دشمن 
برای دستیابی به مشتقات نفتی است و مردم یمن باید 
با توکل به خدا و اعتماد به نیرو های مسلح به رویارویی 
تمام قد با دشمن برای پایان دادن به دشمنی و برداشتن 

محاصره برخیزند«.
همزمان، »ســلیم الجعدبی« مدیر درآمد های نفتی 
وزارت دارایی یمن نیز، اعالم کرده که از ابتدای آغاز جنگ 
در این کشور تاکنون دشمن بیش از ۱20 میلیون بشکه 
نفت یمنی ها را ربوده که ارزش آن معادل با پرداخت ۱2 
ســال حقوق کارمندان کل این کشور است. به گفته او، 
بنادری که نفت و مشتقات آن از آنجا به سرقت می روند، 
بندر »رضوم، الشحر و نشیمه« است و مقادیر اعالم شده، 

تخمینی و خیلی کمتر از واقعیت است.

در 15 روز گذشــته بیش از 10 حادثه انفجار و 
آتش سوزی در نقاط مختلف آمریکا و اغلب در مناطق 
صنعتی این کشور رخ داده که هنوز علت و جزئیات 

بسیاری از آنها نامشخص باقی مانده است.
آتش ســوزی های ۱5 روز گذشــته در آمریکا، توجه 
بســیاری از رسانه ها را به خود جلب کرده است؛ طی این 
مدت اندک بیش از ۱0 آتش ســوزی در مناطق مختلف 
آمریکا، که خود ســابقه طوالنی در آتش افروزی در نقاط 
مختلف جهان دارد، به وقوع پیوســته است و هنوز علت و 
جزئیات بســیاری از آنها مشخص نشده است. به گزارش 
 فارس، شــامگاه یکشــنبه 22 تیر بود که منابع خبری از 
آتش سوزی در عرشه یک کشتی جنگی آمریکایی در بندر 
»ســن دیه گو« ، واقع در جنوب غربی آمریکا،  خبر دادند. 
آتشــی که مهار آن چندین روز طول کشیده و سرانجام، 
بامداد جمعه گذشته نیروی دریایی آمریکا از اطفای کامل 
آن خبر داده است.این حادثه دست کم 57 مجروح برجای 
گذاشــت و شدت خسارت به کشــتی جنگی »یواس اس 
بونهام ریچارد« به حدی بوده که هنوز مشخص نیست که 
آیا نیــروی دریایی آمریکا باز هم می تواند از این ناو 255 
متری استفاده کند یا خیر.با گذشت چند روز، پایگاه خبری 
»بیزنس اینسایدر« نوشت، نیروی دریایی آمریکا هنوز علت 

دقیق وقوع این آتش سوزی را نمی داند. 
اما این اتفاق تنها حادثه آتش ســوزی روزهای اخیر 
آمریکا نبوده، بلکه سرآغاز سلسله حوادثی از این دست در 
ایالت ها و مکان های مختلف این کشور بوده است.جمعه 27 

تیر روز پر حادثه ای برای بخش صنعتی ایالت ایندیانا بود. 
صبح پنجشنبه )به وقت آمریکا( انفجاری مهیب کارخانه 
فوالد »آرسلورمیتال« در شهر »برنز هربور« در ایالت ایندیانا 
را لرزاند؛ این انفجار به آتش سوزی و ویرانی تجهیزات مجاور 
کوره ذوب آهن این کارخانه انجامید. در حادثه دیگر این 
روز، رســانه های آمریکایی از وقوع انفجار و آتش ســوزی 
بزرگ در نیروگاه برق شهر ویتفیلد در ایالت ایندیانا خبر 
دادند. شــبکه های اجتماعی گزارش دادند که انفجار در 
ترانســفورموتورهای این نیروگاه باعث ایجاد آتش سوزی 
وحشــتناکی شده بود. اما مقامات دلیل این حادثه را هم 
ناشــناخته اعالم کردند و گفتند تحقیقات در حال انجام 
اســت. حادثه مشــابه دیگر، بامداد شنبه 2۸ تیز به وقت 
محلی در یک کارخانه مواد شیمیایی با نام »آلکمیکس« 
در ایالــت جورجیا رخ داد. پایگاه خبری AJC گزارش داد 

یک کارخانه مواد شیمیایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی 
»هارتسفیلد-جکسون« )فرودگاه آتالنتا( در جنوب ایالت 
جورجیا دچار حریق شــد. درباره این حادثه هم جزئیات 
زیادی بیان نشد.در این روز همچنین رسانه های خبری از 
بروز آتش سوزی در کارخانه تولید فوالد در شهر »امبریج« 
ایالت پنســیلوانیای آمریکا خبر دادنــد.در همین حین، 
اخباری درباره آتش سوزی در دومین کشتی جنگی آمریکا 
 بعد از حادثه رخ داده برای ناو »یواس اس بونهام ریچارد«
 منتشــر شد. آتش ســوزی در کشتی جنگی آبی خاکی 
»ِکرسارج« در بندر »نورفولک« آمریکا رخ داده و در پی آن، 
نیروی دریایی این کشور فعالیت یک شرکت کشتی  سازی 

را متوقف کرده بود.
در ادامه آتش ســوزی های ســریالی آمریکا،  این بار 
آتش گســترده به جان یک مجتمع کشــاورزی در شهر 

»پیلســگروو« ایالت نیوجرســی افتاد. مهــار این آتش 
ساعت ها زمان برد و چندین ساختمان را تخریب کرد.در 
حادثه ای دیگر، مقام های محلی شــمال کالیفرنیا از وقوع 
آتش سوزی های گسترده در منطقه روستایی شمال شرقی 
این ایالت خبر دادند.همچنین آتش سوزی گسترده  دیگری 
در شهرستان السن، در غرب »سوزانویل« به تخلیه اجباری 
منطقه منجر شــد و پس از چند روز ، حدود 2۳ کیلومتر 
مربع را دربرگرفت.در آتش سوزی دیگر ایالت کالیفرنیا، یک 
مرکز تجاری در شهر لس آنجلس دچار حریق شد. پایگاه 
خبری »سی بی اس لس آنجلس« گزارش داد، آتش سوزی 
صبح جمعه به وقت محلی )۴ مرداد( در این ساختمان در 
منطقه »پیکو-رابرتسون« آغاز شد و ساعت ها ادامه داشت، 
اما در تازه ترین رخداد، رسانه های آمریکایی دیروز یکشنبه 
بــه وقت تهران از آتش  گرفتن حداقل چهار قایق در یک 

اسکله شهر نیویورک خبر دادند.
وبگاه »دیفنس نیوز« نیز گزارش داده است، مقامات 
نیروی دریایی آمریکا بــا توصیه به ملوانان و پیمانکاران 
این کشــور جهت حفظ توصیه های امنیتی، نگران تکرار 
حادثه ای دیگر بعد از انفجــار در ناو جنگی »یو اس اس 
بونهام ریچارد« هستند. به نوشته این وبگاه، در حالی که 
مرکز فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در حال ارزیابی میزان 
خسارات وارد شــده بر ناو بونهام ریچارد است، ملوانان و 
پیمانکارانی که در این کشتی کار می کنند،  نیز در حال 
بررسی روند کار خود  و اطمینان یافتن از انجام اقدامات 

الزم برای جلوگیری از تکرار فاجعه دوم هستند.

نیروهای حشدالشعبی حمله سنگین عناصر گروه تروریستی 
»داعش« به منطقه »العظیم« اســتان »دیالــه« عراق را در هم 

شکستند.
تکفیری هــای داعش که طی ماه های اخیر از طــرف آمریکا دوباره 
ســازماندهی و به ســالح های مدرن و حتی پهپاد مجّهز شده اند، شنبه 
گذشــته عملیات سنگینی را برای اشغال منطقه العظیم، واقع در شمال 
غرب اســتان دیاله ، انجام دادند. این استان در شرق عراق و در مجاورت 

مرزهای ایران قرار دارد. 
در مقابل نیز نیروهای حشد الشعبی توانستند، این حمله شدید داعش 

را در هم بشکنند و تروریست ها را متواری بکنند.
»بشیر العنبکی«، فرمانده »تیپ 2۳ « حشد الشعبی در ارتباط با دفع 
حمله داعش، خاطرنشــان کرد: تروریســت های داعش تالش می کردند 
تجهیزات و نیروهای حشد را در اطراف منطقه العظیم، به ویژه در دو منطقه 
»المیتة« و »المرعی« هدف قرار دهند. العنبکی در ادامه، افزود: نیروهای 
حشد الشــعبی حمله عناصر تکفیری را دفع کردند. )در این ضد حمله( 
تعدادی از اعضای داعش به هالکت رسیدند و بقیه پا به فرار گذاشتند... 
و به سمت استان صالح الدین گریختند.فرمانده تیپ 2۳ حشد الشعبی این 

را هم گفت که نیروهای حشد در عملیات فوق، هیچ تلفاتی نداشتند.
تاکید بر دفاع از حاکمیت عراق

»برهم صالح« رئیس جمهور ، و »ســید عمار حکیم« رهبر »جریان 
حکمــت ملی« عراق، طی دیدار با یکدیگــر در بغداد، بر ضرورت حفظ 
حاکمیت این کشــور و دور نگاه داشتن آن از کشمکش های بین المللی 

تاکید کردند.
به گزارش فارس، در این دیدار، تازه ترین تحوالت سیاسی و امنیتی 
کشــور مورد بررســی قرار گرفت و بر ضرورت حمایت از دولت فعلی در 
اجرای برنامه های خود و به خصوص برگزاری انتخابات زودهنگام و شفاف 
و پاسخ به خواسته های عراقی ها در تحقق اصالحات مطلوب، تاکید شد.

نگرانی شدید تجار آمریکایی
از فرجام جنگ تجاری واشنگتن و پکن

یک بار از تروریسم در اروپا صحبت می کنیم و منظورمان تروریسم 
دولتی در اروپاست که در لباس های مختلف ظهور پیدا می کند؛ یک بار 
تحریم می شود و مردمی را زمین گیر می کند به اسم مبارزه با خشونت 
و بار دیگر بمبی می شود که بر سر مردمی ریخته می شود به اسم دفاع 
از آزادی و... اما در این ُجستار هدف پرداختن به این تروریسِم نقاب دار 
نیســت که بررسی آن مجال خود را می طلبد، بلکه هدف پرداختن به 

تروریسمی است که خود اروپایی ها نیز تروریسم  می خوانندش.   
بر اساس مطالعه ای که مرکِز موسوم به مطالعات بنیادگرایی انجام 
داده و یورونیوز منتشر کرده است، شمار افرادی که در پیوند با جرایم 
تروریســتی در اروپا زندانی شده اند به باالترین حد خود در 20 سال 
گذشته رسیده اســت. در حال حاضر بیش از هزار و ۴00 نفر در ۱0 
کشور اروپایی به دلیل ارتکاب به جرایمی در پیوند با تروریسم زندانی 
هستند که بیشترین آن ها یعنی 5۴9 نفر در زندان های فرانسه به سر 
می برند. پس از آن، ۳29 نفر مجرم تروریستی در اسپانیا، 2۳۸ نفر در 
بریتانیا و ۱۳6 نفر نیز در بلژیک دوران زندان خود را سپری می کنند. 
کشورهای دیگری که در این گزارش ذکر شده عبارتند از: سوئد 5۳، 
هلند ۳6، نروژ ۳۴، یونان حدود 20 و دانمارک ۱9 نفر. با این حال بر 
اســاس آنچه در همین گزارش آمده اگر زندانیانی را هم که به دلیل 
داشتن نشانه های افراطی شدن تحت نظارت قرار دارند در نظر بگیریم، 
شمار زندانیان وابسته به جرایم تروریستی به بیش از ۳ هزار نفر می رسد.
بنابر این گزارش، ۸2 درصد از تروریســت های زندانی در اروپا را 
افراطی هایی تشــکیل می دهند که به گروه هاِی سلفی-تکفیری چون 
داعش، القاعده و گروه هایی هم سنخ آن گرایش دارند و حدود 7 درصد 
از آنان از حامیان جریان های راســت افراطِی اروپایی هستند که غالباً 
گرایش های نژادپرســتی دارند. ۱0 درصد دیگر را زندانیان تروریستی 
عنــوان متفرقه دارند که از اعضای گــروه جدایی طلب و منحله چون 
باسک بوده اند و باقی را برخی اعضای گروه های تروریستی کرد مانند 
پ .ک.ک یا افرادی تشــکیل می دهند که از ایدئولوژی خاصی پیروی 
نمی کنند. کمتر از یک درصد از این زندانیان نیز در گروه چپ گرایان 

تندرو و آنارشیست ها طبقه بندی می شوند.
در بخشــی از ایــن مطالعــه دربــاره رادیکال شــدن افــراد در 
زندان هــا آمده اســت: »5۴ درصد از زندانیانی که به دلیل داشــتن 
عالئــم افراط گرایــی تحت نظــارت قــرار دارند، در ابتــدا به عنوان 
مجرم معمولی وارد زندان شــده بودند، نه با اتهام تروریســتی.« این 
 گــزارش همچنین یادآوری می کند که بافــت جمعیتی افراط  گرایان 
»طی یک دهه گذشــته عمیقاً تغییر یافته« است. نکته چشمگیر آن 
که در بین این زندانیان نسبت به گذشته تعداد زنان بیشتری به چشم 
می خورند و همچنین شــمار اعضای گروه های راست افراطی در میان 

زندانیان تروریستی به سرعت در حال رشد است.
 از مفــاِد ایــن گــزارش می تــوان چنــد نکتــه را دریافــت: 
۱. تروریســت های افراطِی نژادپرســِت دسِت راســتی گرچه درصد 
جمعیتشان نسبت به دسته بندی های دیگِر تروریسم پایین تر است اما 
شدت رشد آنها بسیار باالست که این امر را می توان با رشد جریان های 
سیاسی دست راستی مقایسه کرد که در سال های اخیر شدت گرفته 
اســت تا جایی که کارشناســان از »گردش به راســت اروپا« سخن 
می گویند؛ 2. علی رغم ســیطره رســانه ای کشورهای اروپایی و شدت 
گرفتن تبلیغات این کشــورها علیه آنچه بنیادگرایی خوانده می شود، 
همچنان جریان های سلفی- تکفیری در زیر پوسِت شهرهای اروپایی 
رشد می کنند )بیش از پیش( که این امر بن بسِت نظاِم گفتار غربی را 
نمایان می  کند که گوش ها در دل اروپا هم دیگر شــنوای حرف هایش 
نیســت؛ ۳. رویکرد اروپایی ها در حمایت های پنهان از تروریست های 
سلفی-تکفیری برای پیگیری منافِع خودشان در غرب آسیا، حاال خود 
اروپایی ها را بیش از پیش زمین گیر کرده است، وقتی اروپا موتورِ ماشیِن 
خشونت را روشن می کند یا سوخت در آن می ریزد، فقط مسلمانان به 
ویژه شیعیان قربانی آن نخواهند بود، بلکه این جریاِن بی خرد باالخره به 
خود اروپا هم سرایت می کند؛ ۴. اقداماِت به اصطالح تنبیهی اروپایی ها 
نیز ناکارآمد اســت، چرا که نه تنها افراطی های زندانی شده را تعدیل 
نمی کند، بلکه زندانی های معمولی را نیز تبدیل به افراط گرایانی می کند 

که آماده عملیات تروریستی اند و...
  * منابع در دفتر روزنامه موجود است.

آمریکا برای گسترش پایگاه های خود در سوریه
اخراج مردم از خانه هایشان را کلید زد

تالش بن سلمان برای نشستن بر تخت پادشاهی تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

امین االسالم تهرانی


